
6. mateřská škola Plzeň, Republikánská 25, příspěvková organizace 

„MÁMO, TÁTO, POJĎME ZAS OBJEVOVAT SVĚT KOLEM NÁS!“ 
projekt podporující zaměření školy a spolupráci s rodiči 

 

Jako ekologická škola se zaměřením na environmentální výchovu a vzdělávání, vytváření 

vztahu dětí k přírodě a všemu živému a zdravý životní styl se dlouhodobě zaměřujeme 

na realizaci projektů, které maximálně podporují cíle našeho vzdělávání a nabízejí spoluúčast 

a zapojení se do života školy také rodičům dětí i veřejnosti.  

Realizace jarního projektu je u nás léty prověřená, fungující, rodiči velmi kladně oceňovaná 

a smysluplná po všech stránkách – naplňuje dlouhodobé i krátkodobé cíle výchovy 

a vzdělávání v naší škole, podporuje spolupráci rodiny a školy, zapojuje do života školy také 

veřejnost, akceptuje aktuální procesy v přírodě i běh školního roku, otevírá další možnosti 

poznávání a vytváří podmínky pro upřednostňování prožitkových, poznávacích a pohybových 

aktivit dětí předškolního věku. Společné aktivity splňují i požadavky prevence před sociálně 

patologickými jevy a prevence bezpečnosti. 

V letošním školním roce je nositelem těchto záměrů jarní projekt „Mámo, táto, pojďme zas 

objevovat svět kolem nás!“, který je cyklem jednotlivých akcí zaměřujících se zejména 

na prožívání, setkávání se, tvoření a poznávání. Součástí by měly být i opakovaně probíhající 

projekty „Ptáci online“ (pokračuje třetím rokem), „Motýlí svět“ a také část projektu 

mezinárodní spolupráce škol „Nature through the children´s eyes“, které jsou však s jarními 

aktivitami a vzděláváním v naší škole úzce provázané. Současně bychom chtěli obnovit také 

konstrukci týpí (spadla a zničila se při vichřici v Plzni) v indiánské osadě způsobem 

odpolední indiánské slavnosti.  

 
 

Název projektu:  „Mámo, táto, pojďme zas objevovat svět kolem nás!“ 

 

Anotace projektu: Tento projekt je vystavěný jako cyklus jednotlivých akcí a aktivit v naší 

škole, které propojuje myšlenka zapojení rodičů dětí a jejich kamarádů i veřejnosti do života 

školy, sdílení reálných prožitků a zprostředkování nových poznatků zajímavým a nevšedním 

způsobem. 
 

 

Cíle projektu: 

 podpora dětí v jejich poznávání, zkoumání, objevování a získávání nových zkušeností, 

podpora zájmu dětí o pracovní činnosti, získávání pracovních návyků 

 podpora motivace dětí prostřednictvím sdílených aktivit s rodiči a blízkými 

 podpora sebevědomí dítěte a jeho schopnosti řešit problémy a nebát se být svůj a 

originální (mít nápady), rozvoj fantazie a tvořivosti dětí 

 zapojení rodičů i veřejnosti do aktivit a života školy, podpora vztahu dětí ke starší 

generaci 

 prevence sociálně patologických jevů, tolerance k odlišnostem a jejich přirozené 

přijímání 

 prevence bezpečného chování v provozu 

 



Spolupracující partneři 

 28. ZŠ plzeň, ČZU Praha 

 ZOO a BZ Plzeň 

 Městská policie Plzeň, BESIP 

 Sokol Plzeň-Letná 

 rodiče dětí 

 veřejnost 

 

Jednotlivé akce projektu: 
 

 Ptáci online 

projekt probíhající v naší škole od února 2017 (je realizován a podporován ČZU 

v Praze) bude na jaře 2019 pokračovat v pozměněné podobě a ve spolupráci s žáky 

28. ZŠ i veřejností 

 Motýlí svět 

projekt odborně zajištěný ZOO a BZ Plzeň, ve kterém budeme znovu pozorovat reálné 

vývojové fáze motýlů, nahlédneme do světa motýlů nejen z našich krajin, 

předpokládáme zapojení rodičů i veřejnosti (tvorba motýlů různými technikami), 

společné pozorování 

 Společné tvoření z přírodnin 

oslava Dne Země formou pracovních dílen na třídách a za vhodného počasí i na školní 

zahradě, rodiče s dětmi i zájemci z řad veřejnosti si mohou zkusit vyrábět 

z připravených přírodních materiálů – na každé třídě něco jedinečného 

strašidýlka z papírových sáčků 

(přírodní papírové sáčky, pohyblivé oči, barevné bambulky, temperové barvy tuhé) 

veselá velryba 

(výřezy z lepenky, cukrářské košíčky, barevné čtvrtky, pohyblivé oči) 

barevné korále 

(knoflíky z moosgummi, papírová barevná brčka, provázky, jehly tupé, barevné 

žinylkové drátky) 

hravé záložky 

(výřezy záložky, samolepící oči v pruhu, moosgummi - samolepící, písmenka pěnová, 

pěnovka zahrada)  

namaluj si svou židli 

(židličky staré dětské, barvy akrylové, štětce ploché velké) 

 Maceškový svět vytvoří nám květ 

z macešek, které si rodiče s dětmi přinesou vysázíme společně (v průběhu jednoho 

týdne) okrasný záhon ve tvaru symbolizujícím zaměření školy na školní zahradě 

(macešky, zahradnická folie, květinový substrát) – celotýdenní jarní sázení 

 Semínko si zasadíme, co vyroste uvidíme 

zasadíme různá semínka a sazeničky s dětmi ve školce, děti mohou přinést v kelímku 

zasazené semínko a budeme společně o rostlinky pečovat a pozorovat a zakreslovat, 

co se děje a jak se rostlinka mění – podpořeno též programem ekocentra Ametyst 

formou přírodních dílen na školní zahradě, spolupráce s rodiči  

(semínka, sazeničky, substrát na květiny a zeleninu, barvy, fixy, papíry) 



 Mravenčí bludiště 

přímé pozorování života Ferdy mravence v naší škole během jarních měsíců, tentokrát 

podpoříme motivaci dětí i rodičů k poznávání a pozorování světa mravenců 

 Stavíme týpí 

nově postavíme společně (ve spolupráci s indiány) týpí v naší indiánské osadě 

na místě zbouraného při vichřici v Plzni, společná odpolední indiánská slavnost 

 Děti svátek mají, společně si hrají 

oslava svátku všech dětí formou aktivit na školní zahradě (malování na obličej, jízdy 

na koloběžkách na dopravním hřišti za dohledu příslušníků Městské policie Plzeň), 

jehož součástí bude i výstava prací dětí („výstava na plotě“) z celoročního projektu 

za účasti veřejnosti a vyhodnocení prací dětí i studentů pedagogiky 

 Ahoj školko! 

společná odpolední slavnost, kde budou budoucí školáci hravou formou zkoušet svoje 

dovednosti a znalosti, budou pasováni na školáky a rozloučí se se školkou – 

s interaktivním programem – podpořeno aktivní účastí rodičů a kamarádů dětí 

(program pro děti, dárky pro školáky, špekáčky)  

 

 

Doba realizace projektu: 

 

únor 2019 – červen 2019 

 

 
 


